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Sveriges företagshälsor får härmed lämna följande yttrande över rubricerat betänkande.
Vi vill inledningsvis framhålla att vi undviker att ta ställning till förslagen i
betänkandet.
Vi vill dock kommentera förslaget avseende sänkning av sjukförsäkringsavgiften i
arbetsgivaravgiften.
Sveriges Företagshälsor anser att sänkningen av sjukförsäkringsavgiften i
arbetsgivaravgifterna bör vara betydligt högre än föreslaget för att kunna bli ett tydligt
incitament för landets arbetsgivare. Vi anser dessutom att sänkningen dessutom bör vara
kopplat till en tydlig motprestation.
Vi anser att det är viktigt att sjukdom och skador förebyggs så att ohälsa inte uppstår. En av
de faktorer som har påverkan på hälsa och välbefinnande i arbetslivet är arbetsmiljön. Därför
anser vi att regeringen bör införa krav på en årlig arbetsmiljörevision för alla arbetsgivare
över en viss storlek för att på så sätt följa upp att nuvarande lagstiftning följs, och för att
säkerställa att en av de viktigaste faktorerna för hälsa och välbefinnande är på plats hos
landets arbetsgivare.
Revisionen bör utföras av en arbetsmiljörevisor, som förslagsvis auktoriseras av
Arbetsmiljöverket, och som har som uppgift att granska det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Revisionsberättelsen inlämnas till Arbetsmiljöverket.
En godkänd revision bör vara det ena kravet som ska vara uppfyllt för att kunna komma i
fråga för en sänkning av sjukförsäkringsavgiften i arbetsgivaravgiften.
Arbetsgivaren ska finansiera arbetsplatsanpassning och arbetsplatsinriktad rehabilitering efter
det att den offentliga sjukvården inlett eller är klara med den medicinska rehabiliteringen.
Detta förutsätter dock att det görs det möjligt för hälso- och sjukvården att remittera till
Företagshälsovården eller en annan multimodal resurs. Arbetsgivaren måste i så fall vara
ansluten till en sådan resurs men bör vara fri att välja vilken godkänd aktör man vill anlita.
Försäkringskassan bör vara den myndighet som dels sätter upp kraven för vad som kan anses
som en godkänd aktör, godkänner aktörer och kontrollerar att godkända aktörer lever upp till
satta krav. Försäkringskassan bör vara den som upprättar register över godkända aktörer och
vilket företag som är ansluten till vilken aktör.
Detta skulle garantera alla arbetstagare kvalificerade rehabiliteringsinsatser genom de
organisationer som redan existerar. I de fall arbetstagarna redan idag har tillgång till
företagshälsovård genom sin arbetsgivare så tillkommer - utan extra kostnad - att dennes
företagshälsovård redan från början har god kunskap om den aktuella arbetsplatsen och vilka

förutsättningar som gäller på den. Forskning visar att det är just rehabilitering kopplad till
arbetet som ger resultat.
Att vara ansluten till en godkänd aktör bör vara det andra kravet för att kunna komma i fråga
för en sänkning av sjukförsäkringsavgiften i arbetsgivaravgiften.
Med dessa relativt enkla medel kan det skapas en ordning som bidrar till att vända de nu
stigande sjukskrivningskurvorna nedåt, och samtidigt säkra upp en av de viktigaste faktorerna
för att en långsiktigt god hälsoutveckling –arbetsmiljön -.
Med vänliga hälsningar
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